


PODROBNÝ PROGRAM NA ÚNOR 

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti, je i          
nadále nepříznivá, a proto bude provoz KRC Sedmikráska i v únoru probíhat v             
online režimu. DK Klubíčko zůstává i nadále v provozu. Vzhledem k měnící se             
situaci sledujte prosím web i FB, možná změna programu vyhrazena. 
 

Výuka jazyků na dálku (online) 

Italština - každé pondělí - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá 
Němčina - každé pondělí - 10.00 až 11.00 hodin - lektorka Karolína Boumová  
Španělština - každý čtvrtek - 8.00 až 9.00 hodin - lektor Daniel Martinez Tapia 
Angličtina - každý pátek 
                - začátečníci - 9.00 až 10.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá 
                - mírně pokročilí - 14.00 až 15.00 hodin - lektorka Johana Sara Tichá  

Přihláška do kurzů na 2. pololetí je ke stažení na webu. Během února lze absolvovat               
jednu online lekci jazykových kurzů zdarma jako ukázkovou - bližší informace           
poskytne Lída Valešová (e-mail: lydia.sm@seznam.cz, mobil: 775 989270). Během         
pololetí se po předchozí domluvě (e-mailem) s vyučujícími (nebo jejich          
pověřenými zástupci) angličtiny (v jednání zastupuje paní lektorku provozní Jana          
Koutníková janicka.koutnik@seznam.cz), španělštiny - pan lektor Daniel Martinez        
Tapia martinez.daniel@seznam.cz, italštiny (v jednání zastupuje paní lektorku naše         
předsedkyně Lída Valešová lydia.sm@seznam.cz) a němčiny - paní lektorka         
Karolína Boumová karsod@centrum.cz můžete připojit online k našim jazykovým         
lekcím. Dobrovolným příspěvkem za účast na jazykové hodině můžete podpořit          
provoz našeho centra a do budoucna zvážit návštěvu jazykových kurzů u nás, v KRC              
Sedmikráska. Za jakýkoliv příspěvek předem moc děkujeme (č. účtu: KB          
43-3453310267/0100). 

PORADNY KRC SEDMIKRÁSKA 

Nevíte si rady? Ocitli jste se ve složité situaci? Máte finanční problémy? Naše             
poradny stále fungují a jsou připraveny vám pomoci.  

●          Právní poradna  Mgr. Petry Kotáskové Šenkýřové 
●  Finanční poradna Ing. Jany Lídlové 
●  Poradna pro rodiny se specifickými potřebami Mgr. Ludmily Valešové 
●  Psychoterapeutická poradna Mgr. Petry Čechové 
 

Napište nám na sedmikraskahk@volny.cz nebo zavolejte na 775 989 270, kontakt           
s odborníky vám zprostředkujeme. 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM NA FB 

  

Vařme jinak 

Jako náhradu tohoto programu jsme pro vás připravili 2 zimní recepty. Během února             
je uveřejníme na FB. 

 

Zpívánky, Cvičeníčko, Výtvarná dílna 

Také tyto programy přesouváme na FB, kde najdete videa s písničkami i fotonávody             
na výtvarné tvoření. Rodiče s malými dětmi, ale i větší děti či dospělí se mohou               
inspirovat a vyrobit si doma něco hezkého se zimní tematikou.  

  

 

ÚNOR 

 

1. až 15. února  

Masopustní hledačka pro rodiny s předškolními dětmi 

Jiráskovy sady 

K této hře potřebujete papír a tužku/mobil/dobrou paměť a chuť si hrát. V parku              
najdete 7 úkolů, za jejichž splnění získáte vždy jedno písmeno do tajenky.            
Začínáte u hlavního vchodu. Na konci každého zadání se dozvíte, kam se máte             
vydat dál. Stav hry budeme pravidelně kontrolovat. Pokud by se přece jen stalo,             
že některý list nenajdete, napište nám (kontakty níže), pošleme vám náhradu           
elektronicky. 

Až tajenku zjistíte, zaregistrujte se na      
https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system, zadejte své kontaktní údaje a      
zapište výsledek. Spojíme se s vámi a domluvíme se na předání drobné            
odměny. 

Připraveno ve spolupráci s TOM Pěšinky a Ostříži a za podpory TSHK. 
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Středa 3. 2.  

Přirozená strava - cesta ke zdraví aneb jak zhubnout se skutečnými           
potravinami 
 
Od 17.30 hodin online. Beseda s MUDr. Lenkou Kubů ze společnosti           
GoMango. Dozvíte se, jak zhubnout a jak si váhu udržet, jak se zbavit             
civilizačních chorob a ozdravit jídlo pro celou rodinu. Povíme si něco o            
regenerativní medicíně a správném pohybu. Sestavíme si vzorový jídelníček         
pro ženy a doplníme pár tipů ke stravě dětí. Je třeba se přihlásit do pondělí 1.                
února 2021 přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 50 Kč prosím            
uhraďte do úterý 2. února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB            
43-3453310267/0100). Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Strava.        
Poté vám přijde na váš e-mail odkaz k přihlášení na besedu. 

  

Pilates s Dášou 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 1. února              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 2. února.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

3 



Čtvrtek 4. 2. 

Přednáška: Emoce – 3. Webinář – Radost a jak na ni / Proč tak často               
prohrává s negativními emocemi / Další pozitivní emoce / Klidná          
spokojenost 

Od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou Peterkovou.           
Hradí se vstupné 100 Kč/lekce. Je třeba se přihlásit do pondělí 1. února             
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy           
3. února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do           
zprávy pro příjemce napište své příjmení/ Emoce 3. Poté vám přijde na váš             
e-mail odkaz k přihlášení na webinář. Více informací na         
http://michaelapeterkova.psyx.cz/.   

 

Středa 10. 2. 

Pilates s Dášou 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 8. února              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 9. února.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

  

Čtvrtek 11. 2. 

Duchovní program 

Od 10.00 hodin online. Krátké povídání a zpívání pro děti i rodiče s P.              
Marianem Benkem. Odkaz na vysílání bude volně přístupný na našich          
webových stránkách, není třeba se hlásit. 
 

Přednáška: Emoce – 4. Webinář – Emoční inteligence/ Znát své emoce/           
Jak je alespoň trochu řídit / Empatie a vztahy 

Od 19.00 hodin online. Webinář o emocích s PhDr. Michaelou Peterkovou.           
Hradí se vstupné 100 Kč/ lekce. Je třeba se přihlásit do pondělí 8. února              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné prosím uhraďte do středy           
10. února na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do           
zprávy pro příjemce napište své příjmení/ Emoce 4. Poté vám přijde na váš             
e-mail odkaz k přihlášení na webinář. Více informací na         
http://michaelapeterkova.psyx.cz/.   
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Středa 17. 2.  

Pilates s Dášou 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 15. února              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 16. února.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

 

Čtvrtek 18. 2. 

Maminec  

Od 16.00 hodin online. Setkání s tvorbou programu.  

 

Středa 24. 2. 

Pilates s Dášou 

Od 19.00 do 19.50 hodin online. Je třeba se přihlásit do pondělí 22. února              
přes rezervační systém na našem webu. Vstupné 40 Kč prosím uhraďte na            
účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100) do úterý 23. února.           
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení/Pilates. Poté vám přijde na váš            
e-mail odkaz k přihlášení na cvičení. 

  

Čtvrtek 25. 2. 

Zeptejte se porodní asistentky online 
 
Od 10.00 do 12.00 hodin online beseda s registrovanou porodní          
asistentkou Petrou Kratochvílovou. Navštívily jste těhotenskou poradnu a        
na všechny otázky se nedostalo nebo těhotenství plánujete a máte plnou           
hlavu otázek? Hlavními tématy besedy budou těhotenství, porod, šestinedělí a          
kojení. Je třeba se přihlásit do pondělí 22. února 2021 přes rezervační            
systém na našem webu. Vstupné 50 Kč prosím uhraďte do úterý 23. února             
na účet KRC Sedmikráska (č. účtu: KB 43-3453310267/0100). Do zprávy          
pro příjemce napište své příjmení/ Porod. Poté vám přijde na váš e-mail            
odkaz k přihlášení na besedu. 
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GDPR 

  

S veškerými osobními údaji zacházíme v souladu s pravidly GDPR. Více informací            
na našem webu. 

  

 

 

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA 
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